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Bevezetés: 

Üdvözlés. Rövid buzdítás. Jézus feltámadt és él… 

Mondok egy meglepő dolgot: ez az alkalom nem célja az életednek!! Egyik fénypontja lehet, 

sőt reméljük az is, de célja semmiképpen sem.  

Röviden a célról. Általában az életben célja van a dolgoknak. Még a játékoknak is (pl. foci).  

Kérdés: Neked van célod? Mi a célod? Sőt mi az életed célja? Arra tartasz? Merre tart az 

életed? Ha nem mész SEHOVÁ egész biztos, hogy ODA fogsz elérni! 

Vajon mi lehet a te életed célja? Mi lehet az én életem célja? Gondolkodj el egy percre… 

Különbség van:  

Vágyak – célok és A CÉL között.    

Valódi cél csak az lehet, amit nem tud befolyásolni SENKI és SEMMI  csak TE.  

Példák:  Egy cég felfuttatása, érvényesülés, siker. 

  Ház, autó, nyaraló, stb. 

  Házasság, gyermek. 

  Misszió, szolgálat.  

Ezeket ezernyi dolog, a többi résztvevő, stb. befolyásolhatja és frusztrálhatja. Ha ezek 

valamelyikébe dobod bele az életed és az nem sikerül vagy valamiért tönkre megy – 

akkor mi marad? Ezért jobban teszed, ha ezeket nem teszed olyan magas polcra, mert 

ha nem teljesednek be, megroppanhat az életed. Ezért ezek legfeljebb vágyak illetve 

célok lehetnek. Mi lehet akkor méltó célja az embernek? Van valami, amit nem 

befolyásolhat senki más, csak én? Igen, van: 

 

 A CÉL: Megismerni Istent! Megismerni Őt, amennyire embernek lehetséges a földön.  

Ebből a célból fakad a fő vágy is bennünk: hogy megismertessük Őt az embertársainkkal. 

Minden módon közelebb segíteni a másikat Őhozzá. Megismerni és megismertetni Istent! 

 

Tartalom: 

Mit jelent az megismerni Istent? Mit jelent az Istennel lenni? Hogyan lehetséges ez? 

Sokféle módon, mert Isten végtelenül találékony, viszont rámutatnék két fontos alkotóelemre, 

amelyek együtt vezetnek minket az Atyához: Az IGE és a LÉLEK. Mindkettő Krisztuson 

keresztül visz minket el az Atyához.  

 

2Kor 3, 17  Lélek – szabadság – vezetés.  

2Kor 3, 18 Az Úr dicsőségének szemlélése. 

2Kor 4, 6 Isten dicsőségének megismerése a Krisztus arcán.  

Ő világosságot gyújtott a szívünkben. Isten felkapcsolta bennünk a „villanyt”! 

Attört rajtunk a Menny.  

(Csillagos ég példa.)  

A Lélek és az Ige által ujjászületvén elindulunk egy végtelenül izgalmas úton. Isten 

megismerésének útján.  

Merőben új dolgok épülnek be az életünkbe pl.:  Közösség a testvérekkel. 

       Bátorság. 

Szabadság. 

       Szeretet – elfolyik a harag.  

       Hit - elfolyik a félelem.   

       Remény – elfolyik a halál. 



       Imádság és böjt.  

Erről lesz szó ma: a böjtről. Tudom, mostanában mindenhol erről hallotok, de megpróbáljuk 

egy új oldalról bemutatni.  

 

Érdekes, hogy Jézus Krisztust a keresztségei után a Lélek először a pusztába vezeti ki. Be 

akarja vezetni egy új valóságba. Az életének egy új fázisa kezdődik el. Mivel kezdődik 

mindez? Egy negyven napos böjttel! 

Mózes szintén negyven napot böjtöl a Sinai hegy tetején, miközben megkapja a 

Tízparancsolatot. Komoly Isteni kijelentést és győzelmet mindketten böjtben kaptak.  

Vajon miért? Hogyan működik ez?  

 

A böjtben tanúságot teszünk arról, hogy nem a hasunk (a testük, ez a világ) irányít és motivál 

minket, hanem egyedül Isten.  

Amikor a világ, a test, és az ördög húzása lepucolódott Mózesről és Jézusról, akkor 

megkezdődött a kijelentés.  

Szembesültek: önmagukkal  

Istennel  

a körülöttük zajló dolgok szellemi hátterével  

az Úr akaratával stb.  

 

A böjt és az imádság helyet csinált a Léleknek – a Lélek helyet csinált a böjtnek és az 

imádságnak.  

 

Ebből fakad:  A kijelentés 

  A szembesülés >>>>>>>>>>>>>>>>  Isten megismerése 

  Az engedelmesség 

   

Egyik elem sem hiányozhat. Sokan tapasztaljuk, hogy böjtölés közben sokkal élesebb lesz a 

fülünk. Sokkal érzékenyebbek leszünk Istenre.  

A böjt és az imádság édestestvérek. Imádság nélkül a böjt olyan, mintha szájízesítő 

cukorkával akarnánk jól lakni. Csak émelyeg tőle az ember. Vagyis: 

böjt nem= fogyókúra! 

 

Van a böjtnek még egy jótékony hatása is, amit szeretnénk megmutatni nektek. Zoli említette, 

hogy a plébánosa beszélt erről – ráharaptam és megosztom veletek. 

 

A böjt emlékeztet minket arra, hogy még nem jutottunk el a teljeségig! Ebben a korban még 

hordozzuk a „hiány ember”- séget. Ezt böjtölés közben a bőrünkön érezzük.  

A hétköznapokban életünknek ez a valósága elhomályosulhat: a pénz, a hatalom, a sikerek, a 

kapcsolatok elfeledtetik velünk, hogy még nem vagyunk a célban.  

A böjtben az éhség marása emlékeztet: hiányzik valami.  

Pál apostol nagyon szépen fogalmaz: Róm 8, 18-26.  v23! 

A test megváltása, az üdvösség beteljesedése. Szellem – lélek OK. 

De a test még hátra van! Isten bölcsessége     

alkotta meg így, hogy ne bízzuk el magunka 

Az igazi még hátra van – ahhoz képest, ami jön, még semmit sem láttunk. 

 

Egy szép képpel fejezem be, amit Isten adott a zsidóságnak, hogy jobban el tudjuk helyezni 

magunkat a világban.    

 



 Házasságszerzés: Az ősi zsidó szokásnak és Jézus művének az összehasonlítása 

 

Ősi zsidó szokás      Az Újszövetségben 
___________________________________________________________________________ 

 

Siddukhin  A vőlegény apja      Jn 5, 30 

kezdeményezi      Jn 6, 44 

A kiválasztás  Használhat követet     Gal 4, 6 

   A vőlegény választását    Jn 15, 16 

   figyelembe veszik 

   A menyasszony beleegyezése   1Pét 1, 8 

   fontos 

___________________________________________________________________________

    

Mohar   A törvény előírja     Róm 8, 3-4 

    

A menyasszony  A vőlegény apja köteles    1Pét 1, 18 

ára   megfizetni      1Kor 6, 20 

    

   A menyasszony értékét    Jn 3, 16 

   fejezi ki 

___________________________________________________________________________ 

 

Mattan  A vőlegény adja a      Jn 10, 22-28 

   menyasszonynak     Jn 14, 13-14 

Ajándékok  Nem kötelező, csak a      Jn 14, 27 

   szeretet kifejezése 

___________________________________________________________________________ 

 

Siluhim  A menyasszony apjától    Jn 14, 16-17  

   származó ajándék, hogy     2Kor 1, 21-22 

Hozomány  felkészítse őt az új életre. A 

   menyasszony örökségének 

   része. 

___________________________________________________________________________ 

 

Ketubah  Írott dokumentum, amiben     2Kor 3, 5-6 

   lefektetik a Mohar tartalmát,    Zsid 8, 6 

Házassági   a menyasszony jogait és a  

Szerződés  vőlegény ígéreteit. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________ 

 

 

Kiddusin  Az elfogadás poharával    Mt 26, 27-29 

   pecsételik meg. 

Az Eljegyzés  A vőlegény: elmegy, hogy     Jn 14, 1-3 

   elkészítse a lakóhelyet. (Huppah) 

   A menyasszony:  

   Megtisztítja magát (Mikveh)    1Kor 6, 11 

   Elkötelezi magát a vőlegény    2Kor 11, 3 

   mellett. 

   Várja a vőlegény megjelenését.   Mt 24, 42-44 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Nissuin  A vőlegény apja dönt arról,     Mk 13, 32 

   hogy ő mikor mehet el a 

A Menyegző  menyasszonyért. 

   A vőlegény érkezése meglepetés   Mt 25, 1-13 

   a menyasszony számára. 

   A menyasszony „elrablása”.     1Thess 4, 16-18 

   Felöltözés és megkoronázás.    2Tim 4, 8 

   A menyegző      Jel 19, 6-9  

   A menyasszony és a vőlegény    Jel 21, 3 

   együtt élnek boldogságban.    1Thess 4, 17 

___________________________________________________________________________ 

      

 


